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2. Kérdőív 

Google Driv Űrlapon (melléklet) 

A regisztráción kitöltött e-mail címlistára kiküldve.  

Visszaérkezett: 22 résztvevő, 4 előadó válasz 

  



 
 

3. Résztvevők válaszai 

Mennyire vagy elégedett az előkészületekkel?  

 

 

A meghívó alapján melyik program keltette fel leginkább az érdeklődésedet? 

 

- HOGYAN TUD EGY KÖNYVTÁR HATÉKONYAN MEGJELENNI A 

FACEBOOKON? - Varga Róbert, 

- LIBRARIAN DAY BY DAY – KÜLFÖLDI GYAKORLATOK HAZAI 

MEGVALÓSÍTÁSA - Kovácsné Koreny Ágnes 

- ÉLETMINŐSÉG, KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS, KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK – avagy a 

dán könyvtári modell egy szakmai tanulmányút tapasztalatai tükrében - Gerencsér Judit 

- HELYISMERETI SÉTA: az Arany-emlékhely és a Tisza-kripta megtekintése - Zsoldosné 

Bagdi Judit 

 

 

 

 

 

 



 
 

A szakmai napon hallottak, tapasztaltak mennyire gyarapították összességében a 

szakmai tudásod? 

 

 

A konkrét terület, ahol a szakmai tudásodban gyarapodást érzel? 

könyvtári facebook, külföldi gyakorlatok, közösségépítés fontossága 

marketing 

Közösségépítés 

marketingötleteket kaptam 

Jó követendő külföldi példák 

Közösségi oldalon való megjelenés, a könyvtár megjelenése, a látványos tartalom kínálása az olvasók felé. 

Inspiráló a sok külföldi példa. A Facebook-használatról olyan dolgokat tudtam meg, amit így még nem is 
gondoltam végig, 

Marketing 

Elsősorban motivált az előadás. Külföldi gyakorlatok - pénz nélkül is sok-sok megvalósítható ötletet 
tartalmazott az előadás. A szemléletmódunkat még mindig lehet frissíteni. 

Az online marketing. 

a felhasználó - és már nemcsak olvasó- orientáció 

marketing 

Facebook, külföldi tapasztalatok. 

új ötletek 

marketing 

Inkább megerősítést kaptam, illetve új gondolatokat generáltak. 

Facebook használat, Békés megye emlékhelyei 



 
 

A könyvtár Facebookon való megjelenítésének a formái. 

 

Téma, amelyben többet vártál az előzetes meghívó alapján, és úgy érzed, hogy nem 

gyarapodott a tudásod a szakmai napon hallottak alapján? 

 

Online marketig 

A FB előadáson további gyakorlatias tippeket szerettem volna. 

Nincs ilyen. 

Tisza kastély, református templom 

 Mindegyik előadó tudott újat mondani 

Minden téma anyaga, és előadása jó volt. 

HOGYAN TUD EGY KÖNYVTÁR HATÉKONYAN MEGJELENNI A FACEBOOKON? 

Nem volt ilyen téma. 

Külföldi tapasztalatok, jó példák átültethetősége. Hiányolom, hogy olyan országokból nem hoztak tapasztalatokat, jó 
megoldásokat, amelyek hazánkhoz hasonló fejlődési utat mutatnak be. 

Nincs ilyen 

 

Mennyire voltál elégedett az előadók felkészültségével, előadásával? 

 

 

 



 
 

Mennyire voltál megelégedve... 

 

 

 

Okozott-e gondot…? 

 

 

 



 
 

Szervezés összességében? 

 

 

 

Megjegyzés 

 

Jól megszervezett program volt sok új információval. 

 gyönyörűek voltak a virágcsokrok 

Köszönöm a szervezést Mártinak, Jánosnak, Anikónak az OKN-es promóciós anyagot. 

 

Legközelebb szívesen részt vennél hasonló szakmai napon? 

 

 

 

Téma javaslat, amivel kapcsolatban szívesen hallgatnál előadást, bemutatást, 

bemutatkozást? 

 



 
 

 

Helyismeret, eligazodás az adatbázisok tengerében. 

Adatvédelmi szabályok változása 

szerzői jog, nyilvánossággal, elektronikus adathasználattal kapcsolatos kérdések 

idősebb korosztály olvasási szokásai és mai irodalmi trendek 

biblioterápia 

Iskolai és városi könyvtárak együttműködési lehetőségei, könyvtári táborok, helytörténeti munka, zöld 
könyvtár, pályázati lehetőségek, további jó gyakorlatok 

Folytatni a könyvtári jó megoldások bemutatását (fontos). Új trendek, lehetőségek, eszközök, adatbázisok 
stb. az olvasószolgálatban. Együttműködések tapasztalatai - haszon, buktató stb. (ágazatok között, 
ágazatokon belül, intézményekben). Könyvtári szakma elismertetése, annak megvalósítási lehetőségei. Stb. 

Washingtoni könyvtár gyűjteményeinek bemutatása 

Szívesen meghallgatnék egy előadást Mária Teréziáról vagy Sinka Istvánról. 

helyismeret, egyedi adatbázis építés meglévő gyűjteményre 

 

Egyéb észrevétel, javaslat: 

Köszönöm a lehetőséget, a tartalmat, a látványt, ami örömteli és egyben elszomorító is volt. Szép 
könyvtárat kívánok a településnek. 
 
Köszönöm, hasznos és jó volt! 

 

 

4. Előadók válaszai 

Mennyire elégedett a szervezők munkájával? 

 

 

Megjegyzés 

 

A megbeszéltek szerint zajlott a rendezvényen való részvétel. 
 



 
 

Mennyire volt elégedett a résztvevők …? 

 

 

 

 

Javaslat esetleges változtatásokra: 

Sajnos, a technika ördöge ezúttal engem ért el, nekem okozott némi problémát a ppt 
vetítésében, de ez nem a szervezők hibája. Ezúttal, sajnos, elmulasztottam egy korábbi 
PowerPoint verzióban elmentett változatot is vinni, amit tudott volna kezelni a projektor. 

 

Szervezés összességében? 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legközelebb szívesen jönne-e hasonló rendezvényre? [előadóként], [résztvevőként] 

 

 

 


